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LEI

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
 

LEI N° 1564/2018 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e alienar bens 
móveis, através de vendas mediante leilão sucatas inservíveis a 
administração e dá outras providências. 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar bens móveis públicos 
constantes no Anexo Único que com esta se publica passando-os à categoria de bens 
dominicais, para fins de alienação através de leilão público, conforme dispositivos da lei 
Federal nº 8.666/93 e demais legislação pertinente. 
 
Art. 2º. Os bens desafetados e passados à categoria de bens dominicais, para fins de 
alienação através de leilão público, foram devidamente vistoriados e avaliados por 
Comissão Especial criada para esse fim através de Portaria nº 117 de 14 de Junho de 2018 
da Secretaria da Administração e declarados como inservíveis para a Administração. 
 
Art. 3º. Fica autorizada a contratação de leiloeiro oficial para o fiel cumprimento da presente 
Lei. 
 
Art. 4º. Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 
2018. 
 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº98 /2019
DE 20 DE MAIO DE 2019

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

                                                                                            
PUBLIQUE-SE 

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 20 MAIO DE 
2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
         Secretário da Administração

PORTARIA N.º 99 /2019
DE 21 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais.

RESOLVE: 

Designar os servidores abaixo para compor a Comissão 
de Bens Patrimoniais da Secretaria da Administração, 
para registro de bens patrimoniais, avaliação, 
reavaliação, depreciação, amortização, baixas, 
inventários e alienação de bens móveis no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, prevista na Lei 
8.666/1993, artigo 15 § 8º, e Instruções Normativas nº 07 
de Agosto de 2015, Art. 9º § 1º, e nº 02 de 15 de abril de 
2011.

Presidente:
Renato Bahia Prado Junior (Mat.: 829846-3)

Membros:
Bruno da  Costa Teles (Mat.: 81091-9)
Marineide Alves da Silva (Mat.: 63027) 

Suplentes:
Erisnaldo Cerqueira Machado de Souza (Mat.:63751)
José Conrado Martfeld Neto (Mat.: 6720)

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 013/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem da 
Excelentíssima Senhor Juiz Cesar Augusto Borges de 
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Andrade, através do Mandado de Segurança, processo 
de nº 0504375-93.2016.8.05.0039 convoca o candidato 
aprovado para o cargo de: ENFERMEIRO para 
comparecer na Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul) no período de 27/05 a 31/05/2019 das 
09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00, para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: Diploma (para cargos nível superior), Certificado 
de Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital 
de abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão, histórico e certificado de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima 
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 03/06 a 28/06/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES,  NA 
JUNTA MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA 
PESTANA FROES S/N (CASA DO TRABALHO)-
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 03/06/2019 
DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina

CONVOCADOS:

ENFERMEIRO

Nº.             Nome   Insc.     Clas.
01  LIDIANE DAMASCENO SANTOS 
      DOS SANTOS                                82261859   38ª
02  FABIANA  SAMPAIO SOARES       82270596  49º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site 

– www.camacari.ba.gov.br a partir de 21/05/2019

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE MAIO DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN e 
com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 30/05/2019, às 10h30, este 
colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:
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Conselheiro Relator: Alex Vieira Alves
Camaçari, 20 de Maio de 2019

____________________________________________
Mário Pascoal Hasselmann
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
____________________________________________

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA N°  67/2019
DE 14 DE MAIO DE 2019

Dispõe  sobre  a  apro8 /vação  de  
remembramento de 02 (dois) lotes de terra 
designados pelos lotes 18 e 19, da 
Quadra F1, integrante do Loteamento 
denominado “Terras Alphaville”, situado no 
Distrito Sede do Município de Camaçari-
Bahia, medindo um lote 309,69m² e o 
outro 309,79m². A área a ser remembrada 
em uma nova área com lote resultante 
denominado “18 A” possuirá uma área 
de 619,48m².

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto nº 6720, de 27 de junho de 2017 e  
Decreto de 31 de julho de 2018 e tendo em vista o que 
c o n s t a  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
02703.22.09.836.2018, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (dois) lotes 
designado pelo LOTE 18 e LOTE 19, situados na 
Quadra F1, do Loteamento denominado “Terras 
Alphaville”, situado o Distrito Sede do Município de 
Camaçari-Bahia, passando a denominar 01 (um) novo 
lote denominado: LOTE 18A, com área total de 
619,48m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de ROMÁRIO DOS SANTOS SANTANA, 
inscrito no CPF/MF sob nº: 861.104.535-10, conforme o 
registro no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de 
nº R-02 20088 (Lote 18) e 20089 (Lote 19) e Inscrito no 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
23 de Maio de 2019 - Ano XVI
Nº 1174 - Pagina. 06 de 20

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Censo Imobiliário Municipal sob n°2014994 e 
nº2014995, respectivamente.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL N° 18

O referido Lote 18 tem 11.01m de frente para rua 30, e 
13.81m de fundo limitando-se com Lote 06 e Lote 07, e 
25.00 m do lado esquerdo, confrontando-se com o Lote 
19 a ser amembrado, e 25.00 m pelo lado direito, 
confrontando com o Lote 17, totalizando uma área 
309,79m² e Perímetro 74.82 m.

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco V6, 
coordenada plana 8593284.57 m Norte e 575692.22 m 
Leste, seguindo com distância de 25.00m e azimute 
plano de 84°40´18´´ chega-se ao marco V3 de 
coordenadas planas 8593286.90 m Norte e 57577.19 m 
Leste, limitando-se neste trecho com o Lote 19 a ser 
amembrado, daí  seguindo com distância de 11.01m e 
azimute plano de 171°31´31´´ chega-se ao marco V4 de 
coordenadas planas 8593276.02 m Norte e 575718.81 
m Leste,  limitando-se neste trecho com a rua 30, daí 
seguindo com distância de 25.00 m e azimute plano de 
258°15´57´ chega-se ao marco V5, coordenadas planas 
8593270.92 m Norte e 575694.26 m Leste,  limitando-se 
neste trecho com o Lote 17, daí seguindo com distância 
de 13.81m e azimute plano de 351°49´53´´ chega-se ao 
marco  V1 limitando-se neste trecho com o Lote 06 e Lote 
07, fechamento da poligonal com 74.82m de perímetro e 
309,79m² de área.

LOTE ORIGINAL N° 19

O referido Lote 19 tem 11.01m de frente para rua 30, e 
13.81m de fundo limitando-se com Lote 05 e Lote 06, 
25.00 m do lado esquerdo, confrontando-se com o Lote 
20, e 25.00 m pelo lado direito, confrontando com o Lote 
18 a ser amembrado, totalizando uma área 309,79m² e 
Perímetro 74.82 m.

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco V1, 
coordenada plana 8593298.36  m Norte e 575691.79 m 
Leste, seguindo com distância de 25.00m e azimute 
plano de 91°4´48´´ chega-se ao marco V2 de 
coordenadas planas 8593297.89 m Norte e 575716.79 
m Leste, limitando-se neste trecho com o Lote 20, daí  
seguindo com distância de 11.01 m e azimute plano de 
177°56´2´´ chega-se ao marco V3 de coordenadas 
planas 8593286.90 m Norte e 575717.19 m Leste,  
limitando-se neste trecho com a rua 30, daí seguindo com 
distância de 25.00 m e azimute plano de 258°15´57´ 
chega-se ao marco V6, coordenadas planas 8593276.02 
m Norte e 575718.81 m Leste,  limitando-se neste 
trecho com o Lote 18 a ser amembrado, daí seguindo 
com distância de 13.81 m e azimute plano de 351°49´53´´ 
chega-se ao marco  V1 limitando-se neste trecho com o 
Lote 05 e Lote 06, fechamento da poligonal com 74.82m 
de perímetro e 309,79m² de área.

Art. 3° - As áreas resultantes do remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada:

LOTE RESULTANTE Nº 18--A

O referido lote tem 22.02m de frente para a rua 30, e 
27.62m de fundo, limitando-se com os Lotes 05, 06 e 07, 
e 25.00m de um lado direito, confrontando-se com Lote 
17 e 25.00 m pelo lado esquerdo, confrontando com o 
Lote 20, totalizando uma área 619,58m² e Perímetro 
99.64 m.

Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8593298.36 m Norte e 575691.79  m Leste,  seguindo 
com distância de 25.00 m e azimute plano de 91°4´48´´ 
chega-se ao marco V2 de coordenadas planas 
8593297.89  m Norte e 575716.79  m Leste, 
confrontando neste trecho com o Lote 20, daí seguindo 
com a  distância 11.01 m, e azimute plano de 177°56´2´´ 
chega-se ao marco V3 de coordenadas planas 
8593286.90 m Norte e 575717.19 m Leste, 
confrontando neste trecho com a rua 30, daí seguindo 
com distância de 11.01 m e azimute plano de 171°31´31 
chega-se ao marco V4 de coordenadas planas 
8593276.02 m Norte e 575718.81m Leste ,   
confrontando neste trecho com a rua 30, daí seguindo 
com distância de 25.00 m e azimute plano de 258°15´57´,  
chega-se ao marco V5 de coordenadas planas 
8593270.92  m Norte e 575694.26  m Leste,  
confrontando neste trecho com  Lote 17, daí seguindo 
com distância de 13.81 m e azimute plano de 
351°49´53´´, chega-se ao marco V6 de coordenadas 
planas 8593284.57  m Norte e 575692.22 m Leste,  
confrontando neste trecho com o Lote 07 e Lote 06, daí 
seguindo com distância de 13.81 m e azimute plano de 
358°14´13´´chega-se ao marco V1, ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho 
com o Lote 06 e  Lote 05 , perfazendo uma área de 
619,48m²  e perímetro de 99.64m.

Parágrafo Único. Após remembramento, a área passa a 
ser identificada da seguinte forma: Lote de nº18 A, 
medindo 619,48m², conforme memorial descritivo e 
levantamento topográf ico  do proced imento  
administrativo aprovado na data de 14.01.2019.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 14 DE MAIO DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

 
Diretoria de Urbanismo

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
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EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2019  
FOTOGRAFE CAMAÇARI 3ª EDIÇÃO

Processo Nº 00457.11.07.611.2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, através 
da COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC torna público 
para o conhecimento dos interessados a abertura das 
inscrições para a 3ª Edição do Concurso Cultural 
Fotografe Camaçari – 2019, que premiará os autores das 
melhores obras fotográficas nas categorias Estudantil, 
Amador, Profissional e os Professores orientadores dos 
vencedores na categoria estudantil com o tema 
Camaçari: seu povo, nosso maior Patrimônio. O 
Edital acompanhado dos seus anexos poderá ser obtido 
no portal da Prefeitura Municipal de Camaçari 
(http://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/) e no 
site www.fotografecamacari.com.br. Em caso de dúvidas 
ou informações complementares, os candidatos poderão 
se comunicar  at ravés do e-mai l  contato@ 
fotografecamacari.com.br ou através do telefone 3644-
9824.

1. DO OBJETO

1.1. Realização da 3° edição Concurso Cultural 
Fotografe Camaçari que premiará os autores das três 
melhores obras fotográficas nas categorias Estudantil, 
Amador, Profissional e os Professores orientadores dos 
vencedores na categoria estudantil.

2. DO TEMA

2.1. A 3° edição do Concurso Cultural Fotografe 
Camaçari tem como tema “Camaçari: seu povo, nosso 
maior Patrimônio”.

2.2. Para fins de conceituação, Patrimônio Imaterial é 
entendido como: saberes e fazeres presentes na vida 
social,  celebrações,  personagens, artes, canções, 
lugares: feiras, cemitérios, fontes, mercados, santuários 
etc, que abrigam práticas culturais coletivas e, em 
especial, sua gente.  Não sendo o foco do concurso 
apenas personalidades ilustres ou de notório 
reconhecimento, mas a descoberta de pessoas que de 
algum modo fizeram história em Camaçari, seja por seu 
ofício, saberes ou por sua atuação social;

3. DAS CATEGORIAS

3.1. Categoria Estudantil
3.1.1. Poderão participar desta categoria estudantes da 
rede municipal, estadual e privada, do 6° ano do ensino 
fundamental ao 3° ano do ensino médio e afins, como a 

educação de jovens e adultos, educação inclusiva e 
ensino profissionalizante; 
3.1.2. O candidato da categoria estudantil poderá 
utilizar aparelhos celulares, câmeras compactas e 
tablets; 
3.1.3. A fotografia deverá ter resolução mínima de 300 
dpi e formato mínimo de 1632 pixels e máximo de 2464 
pixels no lado maior; 
3.1.4. Serão selecionadas 3 obras na categoria 
estudantil (1°, 2° e 3° lugar), de acordo com os critérios 
previstos neste termo, sendo seus autores devidamente 
premiados de acordo com os valores da tabela 1.

3.2. Categoria Amador 
3.2.1. Poderá participar desta categoria, qualquer 
pessoa, acima de 16 anos, residente no território de 
identidade da região metropolitana de Salvador 
(Camaçari, Candeias, Dias D'ávila, Itaparica, Lauro de 
Freitas, Madre de deus, Mata de São João, Pojuca, 
Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do 
Passé, Simões Filho e Vera Cruz);
3.2.2. Para esta categoria será permitido o uso de 
aparelhos celulares, câmeras compactas e tablets;
3.2.3. Serão selecionadas 3 obras na categoria amador 
(1°, 2° e 3° lugar), de acordo com os critérios previstos 
neste termo, sendo seus autores devidamente 
premiados de acordo com os valores da tabela 1;
3.2.4. A fotografia deverá ter resolução mínima de 300 dpi 
e formato mínimo de 4724 pixels e máximo de 5315 pixels 
no lado maior.

3.3. Categoria Profissional
3.3.1. Poderão participar desta categoria, brasileiros 
natos, ou naturalizados, maiores de 18 anos. Para esta 
categoria só será permitido o uso de máquinas 
profissionais e fotografias que sejam plenamente 
conceituais, bem elaboradas e com qualidade, que 
estejam alinhadas com o tema proposto. 
3.3.2. As fotografias precisam ter: preocupação com a luz, 
enquadramento, tratamento e alta resolução. 
3.3.3. Serão selecionadas 3 obras na categoria 
profissional (1°, 2° e 3° lugar), de acordo com os critérios 
previstos neste termo, sendo seus autores devidamente 
premiados de acordo com os valores da tabela 1;
3.3.4. A fotografia deverá ter resolução mínima 300 dpi e 
formato mínimo de 5315 pixels e máximo de 8858 pixels 
no lado maior. 

4. DA PREMIAÇÃO

4.1. Serão concedidos prêmios em dinheiro aos autores 
das três melhores obras de cada categoria e aos 
professores orientadores dos vencedores da categoria 
estudantil, de acordo com a tabela 1. 

4.2. Com o intuito de estimular a educação patrimonial 
das escolas do município, esta edição do Concurso 
Cultural Fotografe Camaçari premiará também os 
professores, de qualquer área de conhecimento e 
especialidade, que atuarem diretamente na orientação 
dos alunos para participação no concurso podendo 
auxiliá-los nas buscas aos patrimônios e no processo de 
inscrição;

4.3. Serão premiados os professores orientadores dos 
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autores das 3 (três) obras vencedoras na categoria 
estudantil de acordo com os valores da tabela 1.

Tabela 1 – detalhamento das premiações

4.4. O Professor orientador poderá auxiliar mais de um 
concorrente na categoria estudantil, porém só poderá 
receber o valor correspondente a uma premiação. 

4.5. Os professores orientadores, para receber sua 
premiação deverão ter seu nome, RG e CPF indicados na 
ficha de inscrição do aluno e apresentar sua 
documentação na fase de Comprovação documental 
descrita no item 6.3 deste edital.

4.6. O pagamento do prêmio será efetuado em no mínimo 
30 (trinta) dias após a publicação da lista dos vencedores 
do concurso Fotografe Camaçari no Diário Oficial do 
Município. 

4.7. A premiação será feita mediante depósito em conta 
corrente ou poupança cujo titular deverá ser o candidato 
vencedor;

4.8. Em caso de menores, o depósito deverá ser efetuado 
em conta do responsável legal.

4.9. Sobre o valor do prêmio poderá ocorrer retenção de 
imposto de renda.

5. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

5.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento;

5.2. Cada candidato poderá se inscrever apenas uma 
obra e somente em uma categoria;

5.3. O candidato que se inscrever em mais de uma 
categoria ou submeter mais de uma obra será 
desclassificado em qualquer fase deste edital; 

5.4. Somente serão aceitas inscrições de fotografias 
inéditas que não tenham sido apresentadas em nenhum 
livro ou mostra, ou premiada em outros concursos;

5.5. Em todas as categorias, as fotos não poderão ter 
nenhuma referência ao autor da obra, manchas, rasuras 
ou quaisquer interferências alheias à imagem 
fotografada, sob pena de ser seu autor imediatamente 
desclassificado;

5.6. Documentos necessários para inscrição neste edital:

5.6.1. Categoria estudantil:

a) Ficha de inscrição do estudante devidamente 

preenchida (ANEXO II);

b) Cópia do RG e CPF do candidato e do responsável, 

em caso de menor;

c) Comprovante de residência atualizado. Caso o 

comprovante não seja em nome do proponente anexar 

declaração de comprovação de residência (ANEXO III) 
d) Termo de cessão de direitos para uso de imagem 
(ANEXO IV); 
e) Comprovante de matrícula atualizado e assinado; 
f) Fotografia em formato jpg, fotografia em formato jpg, 
em cd (em caso de inscrição presencial) ou anexa ao 
email (em caso de inscrição online), observada a 
resolução de 300 dpi e formato mínimo de 1632 pixels e 
máximo de 2464 no lado maior.

5.6.2. Categoria Amador:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO 
II);
b) Cópia do RG e CPF do candidato e do responsável, 
em caso de menor;
c) Comprovante de residência atualizado. Caso o 
comprovante não seja em nome do proponente anexar 
declaração de comprovação de residência (ANEXO III)
d) Termo de cessão de direitos para uso de imagem 
(ANEXO IV); 
e) Fotografia em formato jpg, em cd (em caso de 
inscrição presencial) ou anexa ao email (em caso de 
inscrição online), observada a resolução mínima de 300 
dpi e formato mínimo de 4724 pixels e máximo de 5315 
pixels no lado maior 

5.6.3. Categoria Profissional:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO 
II);
b) Cópia do RG e CPF do candidato
c) Comprovante de residência atualizado. Caso o 
comprovante não seja em nome do proponente anexar 
declaração de comprovação de residência (ANEXO III)
d) Termo de cessão de direitos para uso de imagem 
(ANEXO IV); 
e) Fotografia em formato jpg, em cd (em caso de 
inscrição presencial) ou anexa ao email (em caso de 
inscrição online), observada a resolução mínima 300 dpi 
e formato mínimo de 5315 pixels e máximo de 8858 pixels 
no lado maior

5.7. As inscrições serão efetuadas entre os dias 
23/05/2019 e 02/08/2019, pela internet ou 
presencialmente, à escolha do candidato, conforme se 
segue:

a) Inscrição pela Internet:

5.7.1.O candidato interessado em realizar a inscrições 
por meio eletrônico deverá enviar cópia digital de todos 
os documentos solicitados no item 5.6 deste edital, de 
acordo com a categoria escolhida, para o e-mail 
inscricoes@fotografecamacari.com.br.
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5.7.2. Após o envio, caso a documentação esteja de 
acordo com as exigências, o candidato receberá seu 
número de inscrição por e-mail. 
5.7.3. As inscrições realizadas pela internet iniciarão a 
partir da 00h dia 23/05/2019 e terão sua conclusão às 12h 
do dia 02/08/2019 

b) Inscrição presencial: 
5.7.4. As inscrições presenciais serão realizadas no 
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de Cultura, 
localizado na Cidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; 
centro, Camaçari-BA, a partir das 9h do dia 23/05/2019 
até as 12h do dia 02/08/2019 
5.7.5. Os documentos solicitados nos item 5.6 deste 
edital, de acordo com a categoria escolhida, deverão ser 
entregues em envelope (apenas um envelope por 
candidato) endereçado a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 

SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de 

Cultura - Cidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; 
centro, Camaçari-BA

EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2019 - CEASC

5.7.6. Para a categoria estudantil, os documentos 
poderão também ser coletados pelo diretor, professor, ou 
outro funcionário designado pela escola e entregues no 
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de Cultura;
5.7.7. Após a entrega dos documentos, caso a 
documentação esteja de acordo com as exigências, o 
candidato receberá seu número de inscrição.

6. DAS FASES DO CONCURSO

6.1. O processo de seleção será feito em três etapas, a 
saber:
6.1.1. Etapa 1: Habilitação documental
6.1.2. A etapa de habilitação documental consiste na 
verificação do cumprimento das regras gerais deste 
edital:
a) Preenchimento de todos os campos da ficha de 
inscrição e anexos com informações válidas;
b) envio de toda documentação obrigatória exigida, 
listada no item 5.6 deste edital, de acordo com a 
categoria.
6.1.3. Caso a documentação esteja em desacordo com as 
exigências deste edital, o candidato será desclassificado 
e não será avaliado nas etapas seguintes;
6.1.4. A análise dos documentos será em sessão interna, 
cuja ata será divulgada no portal da Prefeitura de 
Camaçari, na aba Editais 

6.1.5. Havendo recursos, os mesmos serão analisados 
pela CEASC, a quem caberá a decisão por seu 
deferimento ou indeferimento. 

) a lista com o resultado final da habilitação 
documental e será dado início à etapa de avaliação e 

(http://www.camacari. 
ba.gov.br/arquivos/editais/);

2.1.6. Após a análise e publicação do resultado dos 
eventuais recursos, será publicada no Diário Oficial do 
Município e no Portal da Prefeitura de Camaçari, na aba 
“Editais” (http://www.camacari.ba.gov.br /arquivos/ 
editais/

seleção artística. 

6.2. Etapa 2: Avaliação e Seleção Artística
6.2.1. A etapa de avaliação e seleção artística será 
realizada por uma Comissão, instituída através de 
portaria devidamente publicada no Diário Oficial do 
Município, que avaliará as obras submetidas ao concurso 
de acordo com os critérios estabelecidos neste termo.
6.2.2. A Comissão de Avaliação e Seleção será composta 
por:
a) 2 (dois) pareceristas de fotografia;b) 2 (dois) 
representantes do Conselho de Cultura dos seguimentos 
de Patrimônio Cultural e Artes Visuais e artesanato;
c) 2 (dois) servidores da SECULT, sendo pelo menos um 
integrante da Coordenação de Patrimônio da 
Secretaria de Cultura
6.2.3. A Comissão de Avaliação e Seleção analisará as 
obras submetidas a este concurso de acordo com os 
seguintes critérios:

6.2.4. A comissão não terá acesso aos nomes dos 
candidatos previamente, nem durante o julgamento das 
fotos, sendo os mesmos identificados unicamente 
através do seu número de inscrição.
6.2.5. As obras submetidas que não estiverem 
adequadas ao tema desta edição do concurso, de acordo 
com a descrição do item 2 serão imediatamente 
desclassificadas;
6.2.6. Não há restrição à técnica utilizada, podendo as 
imagens ser coloridas ou P&B; serão aceitas fotos 
editadas, mas sem nenhuma manipulação na imagem;
6.2.7. Serão selecionadas três obras de cada categoria 
cujo autor esteja habilitado documentalmente e que 
obtiverem maior pontuação na soma da média aritmética 
das notas atribuídas aos critérios de avaliação pelos 
membros da Comissão.
6.2.8. Em caso de empate será selecionada a obra que 
obtiver maior pontuação no quesito 1 (mensagem 
transmitida pelo fotógrafo).
6.2.9. Caso persista o empate será selecionado o 
candidato que obtiver maior pontuação nos critérios de 
avaliação sucessivamente dos itens 2 ao 3.

6.2.11. Havendo recursos na etapa de seleção e 
avaliação artística, os mesmos serão analisados pela 
comissão de avaliação e seleção, a quem caberá decidir 
por seu deferimento ou indeferimento.

6.2.13. As decisões da Comissão de Avaliação e 
Seleção serão soberanas, estando alicerçadas por 
critérios que regulamentam seu julgamento.

6.2.10. O resultado preliminar da avaliação e seleção 
artística será publicado no Diário Oficial do Município e 
no Portal da Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais” 

(http://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/).

6.2.12. O resultado da análise dos recursos deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da 

Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais” (http://www. 
camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/).
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6.3. Etapa de comprovação documental
6.3.1. Após a análise dos recursos, os candidatos com as 
três melhores pontuações em cada categoria, bem como 
os professores orientadores dos três melhores colocados 
na categoria estudantil serão convocados para 
comprovação dos documentos exigidos em edital;
6.3.2. Os candidatos e professores convocados a 
comprovar documentação deverão se apresentar na 
CEASC, no Núcleo de Orientação Cultural da SECULT, 
dentro do prazo estipulado no cronograma (ANEXO V), 
munidos de todos os originais dos documentos exigidos 
no item 5.6 deste edital, de acordo com a categoria 
escolhida, acrescidos de:
a) Cópia do espelho do cartão do banco com o número da 
conta em que será depositado o prêmio;
b) N° de inscrição no PIS/PASEB/NIS ou NIT
c) Comprovante de situação cadastral no CPF
d) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal
6.3.3. No caso de menores de idade os documentos 
solicitados no item 6.3.2 deverá ser apresentada por 
seus responsáveis legais. 
6.3.4. Caso o candidato selecionado não apresente 
comprovação da documentação exigida dentro do prazo 
estipulado, o mesmo será considerado desclassificado, 
sendo convocado para comprovação o candidato 
imediatamente subseqüente e assim sucessivamente;
6.3.5. Caso o candidato da categoria estudantil seja 
d e s c l a s s i f i c a d o ,  s e r á  c o n s e q ü e n t e m e n t e  
desclassificado o professor orientador indicado na sua 
ficha de inscrição, sendo convocado para comprovação 
documental o professor orientador do candidato 
imediatamente subseqüente. 
6.3.6. Caso o professor orientador não apresente 
comprovação da documentação exigida dentro do prazo 
estipulado, o mesmo será considerado desclassificado.
6.3.

) a 
lista de vencedores do concurso Fotografe Camaçari. 

7. DOS IMPEDIMENTOS 

7.1. Não poderá participar deste concurso, qualquer 
cidadão que exerça cargo comissionado nesta 
municipalidade, além de servidores do órgão executor da 
política cultural do município, na condição de contratado 
por regime especial de Direito Administrativo, efetivo ou 
terceirizado e membros do Conselho de Cultura, sejam 
eles titulares ou suplentes, além de cidadãos que 
possuam parentesco com servidores da Secretaria de 
Cultura do Município de Camaçari. 

8. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

8.1. Decairá do direito de impugnação dos termos deste 
edital, perante a Prefeitura Municipal de Camaçari, 
aquele que não protocolar no Núcleo de Orientação 
Cultural da Secretaria de Cultura até 02 (dois) dias úteis 
antes de expirar o prazo para inscrição, apontando os 
motivos da impugnação.  

8.2. Apresentação de impugnação, após o prazo 
estipulado no subitem anterior, não será caracterizada 

7. Após a comprovação documental, será 
publicada no Diário Oficial do Município e no Portal da 
Pre fe i tu ra  de  Camaçar i ,  na  aba  “Ed i ta is ”  

(http://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/

como instrumento recursal. Será considerada como 
solicitação de esclarecimento. 

8.3. Dos demais atos relacionados com o edital de 
concurso caberão recurso previsto no art. 109 da Lei 
Federal 8.666/93.  

8.4. O prazo para interposição de recursos será de 05 
(cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei 
Federal 8.666/93. 

8.5. O recurso deverá ser protocolado Núcleo de 
Orientação Cultural da Secretaria de Cultura – CEASC, 
no endereço: CIDADE DO SABER, RUA DO 
TELÉGRAFO, S/N, BAIRRO NATAL, CAMAÇARI, 
BAHIA, CEP: 42.809-000, em horário comercial. 

8.6.  Dos recursos interpostos, será dado conhecimento 
a todos os concorrentes, que poderão impugná-los no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

8.7. Não serão conhecidos as impugnações e os 
recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 

8.8. Não serão conhecidos impugnações e recursos que 
forem enviados por fax ou e-mail. 

8.9. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A Secretaria de Cultura de Camaçari terá plenos 
direitos pelo uso de imagens das fotografias premiadas, 
podendo ser utilizadas gratuitamente em peças 
institucionais da prefeitura de Camaçari, em um período 
de 04 anos. As fotografias inscritas integrarão o acervo 
do arquivo público de Camaçari para fins de pesquisa e 
exposição, com a obrigatoriedade de conter os créditos 
do autor, não podendo ser utilizadas para nenhuma outra 
finalidade.

9.2. A Secretaria de Cultura - SECULT, não se 
responsabiliza por inscrições não concluídas por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, 
divergência de horário ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 

9.3. Serão selecionadas até 20 obras inscritas na 
categoria estudantil, até 10 na categoria amador e até 10 
na categoria profissional, entre os melhores 
classificados, a fim de realizar uma exposição com os 
trabalhos mais bem avaliados;

9.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação do 
disposto neste Edital, inclusive em relação ao item 9.2; 
sobre o qual não poderá alegar desconhecimento.

9.5. Os trabalhos que estiverem fora das especificações 
contidas no Edital não serão considerados no concurso;

9.6. É vedada a divulgação de conteúdos homofóbicos, 
de discriminação racial, de desqualificação da mulher ou 
ainda de apologia ao uso de drogas, bem como a cessão 
do espaço de apresentação nas atividades selecionadas 
por este Edital para divulgação de conteúdos afins, sob 
pena de aplicação de desclassificação e multa conforme 
disposto na Lei n° 12.573/2012.

9.7. Considerando o princípio da laicidade do Estado, 
baseado nos art. 5°, inciso IV e art. 19°, incisos I e III, da 
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Constituição Federal, é vedada a utilização de canções 
de cunho religioso de caráter proselitista; 

9. É de responsabilidade dos inscritos a veracidade das 
informações prestadas e a autenticidade dos 
documentos apresentados, respondendo na esfera cível, 
criminal e administrativa caso seja constatada falsidade.

9.9. As situações que não estiverem reguladas por este 
Edital, bem como pelas demais normas aplicáveis às 
matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de análise da 
CEASC que terá a prerrogativa de solicitar pareceres da 
Comissão de Pre-Seleção e Avaliação e dos Jurados, 
observada a legislação pertinente. 

9.10. Será de responsabilidade da CEASC dirimir 
quaisquer dúvidas encaminhadas formalmente, 
disponibilizando no site oficial da Prefeitura comunicado 
de esclarecimento a todos os interessados; 

9.11. Fica eleito o foro de Camaçari para dirimir questões 
relativas ao edital com exclusão de qualquer outro.

Camaçari, 17 de Abril de 2019

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da Comissão Especial de Avaliação da 

Secretaria de Cultura - CEASC 

CONCURSO Nº 002/2019 – CEASC
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Realização da 3ª edição Concurso Cultural 
Fotografe Camaçari que premiará os autores das 
três melhores obras fotográficas nas categorias 
Estudantil, Amador, Profissional e os Professores 
orientadores dos vencedores na categoria 
estudantil.

2. JUSTIFICATIVA
O programa de gestão Cultura Todo Dia envolve o 
subprograma “Camaçari nos Trilhos da Memória”, 
que tem em seu escopo a valorização e 
p r e s e r v a ç ã o  d o  P a t r i m ô n i o  H i s t ó r i c o  
Camaçariense, através de ações educativas que 
fortaleçam a memória e a identidade coletiva. 
Dentre estas ações está o Concurso Cultural 
Fotografe Camaçari que, neste ano de 2019, está 
em sua 3ª edição, com o tema Camaçari: seu 
povo, nosso maior Patrimônio, premiando as 
melhores fotografias nas categorias estudantil, 
amador e profissional, e também os professores 
orientadores, com o intuito de estimular a educação 
patrimonial das escolas do município de Camaçari.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA
90 dias

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO
R$ 19.916,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta e 
seis reais)

8. 

5.  DETALHAMENTO DO SERVIÇO
5.1. Será realizado um concurso para escolher as 3 
(três) melhores fotografias nas categorias estudantil 
e professor orientador, amador e profissional, tendo 
como tema Camaçari: seu povo, nosso maior 
Patrimônio, seguindo cada categoria os seguintes 
critérios:
5.1.2. A secretaria de cultura de Camaçari terá 
plenos direitos pelo uso de imagens das fotografias 
premiadas, podendo ser utilizadas em peças 
institucionais da prefeitura de Camaçari, em um 
período de 04 anos, sem custos.  As fotografias 
inscritas integrarão o acervo do arquivo público de 
Camaçari para fins de pesquisa, com a 
obrigatoriedade de conter os créditos do autor, não 
podendo ser utilizadas para nenhuma outra 
finalidade.

5.2. Categoria Estudantil
5.2.1. Poderão participar desta categoria 
estudantes da rede municipal, estadual e privada, 
do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do 
ensino médio e afins, como a educação de jovens e 
adu l tos ,  educação  inc lus i va  e  ens ino  
profissionalizante. 
5.2.2. O candidato da categoria estudantil poderá 
utilizar aparelhos celulares, câmeras compactas e 
tablets. 
5.2.3. A fotografia deverá ter resolução mínima de 
300 dpi e formato mínimo de 2464 x 1632 pixels.
5.2.4. Serão selecionadas 3 obras na categoria 
estudantil (1°, 2° e 3° lugar), de acordo com os 
critérios previstos neste termo, sendo seus autores 
devidamente premiados de acordo com os valores 
da tabela 1.

5.3. Categoria Professor orientador
5.3.1. Com o intuito de estimular a educação 
patrimonial das escolas do município, esta edição 
do concurso cultural fotografe Camaçari premiará 
também os professores que atuarem diretamente 
na orientação dos alunos para participação no 
concurso, podendo auxiliá-los nas buscas aos 
patrimônios e no processo de inscrição.
5.3.2. Serão premiados os professores orientadores 
dos autores das 3 obras vencedoras na categoria 
estudantil de acordo com os valores da tabela 1.

5.4. Categoria Amador
5.4.1. Poderá participar desta categoria, qualquer 
pessoa, acima de 16 anos, residente no território de 
identidade da Região Metropolitana de Salvador 
(Camaçari, Candeias, Dias D'ávila, Itaparica, Lauro 
de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, 
Pojuca, Salvador, São francisco do Conde, São 
Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz).
5.4.2. Para esta categoria será permitido o uso de 
aparelhos celulares, câmeras compactas e tablets.  
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5.4.3. Serão selecionadas 3 obras na categoria 
amador (1°, 2° e 3° lugar), de acordo com os 
critérios previstos neste termo, sendo seus autores 
devidamente premiados de acordo com os valores 
da tabela 1.
5.4.4. A fotografia deverá ter resolução mínima de 
300 dpi e formato mínimo de 4724 pixels e máximo 
de 5315 pixels no lado maior.

5.5. Categoria Profissional
5.5.1. Poderão participar desta categoria, 
brasileiros natos, ou naturalizados, maiores de 18 
anos. Para esta categoria só será permitido o uso de 
máquinas profissionais e fotografias que sejam 
plenamente conceituais, bem elaboradas e com 
qualidade, que estejam alinhadas com o tema 
proposto. 
5.5.2. As fotografias precisam ter: preocupação com 
a luz, enquadramento, tratamento e alta resolução. 
5.5.3. Serão selecionadas 3 obras na categoria 
profissional (1°, 2° e 3° lugar), de acordo com os 
critérios previstos neste termo, sendo seus autores 
devidamente premiados de acordo com os valores 
da tabela 1. 
5.5.4. A fotografia deverá ter resolução mínima 300 
dpi e formato mínimo de 5315 pixels e máximo de 
8858 pixels no lado maior. 

6. DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 1 – detalhamento das premiações

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
7.1. Para categoria estudantil: 

g) Ficha de inscrição do estudante devidamente 
preenchida (ANEXO I); 
h) Cópia do RG e CPF do candidato e do 
responsável, em caso de menor; 
i) Comprovante de residência atualizado. Caso o 
comprovante não seja em nome do proponente 
anexar declaração de comprovação de residência 
(ANEXO II)
j) Termo de cessão de direitos para uso de imagem 
(ANEXO III); 
k) Comprovante de matrícula atualizado e assinado; 
l) Fotografia em formato jpg, fotografia em formato 
jpg, em cd (em caso de inscrição presencial) ou 
anexa ao email (em caso de inscrição online), 
observada a resolução de 300 dpi e formato mínimo 
de 1632 pixels e máximo de 2464 no lado maior.

7.2. Para categoria amador
f) Ficha de inscrição devidamente preenchida 
(ANEXO I); 
g) Cópia do RG e CPF do candidato e do 
responsável, em caso de menor; 
h) Comprovante de residência atualizado. Caso o 
comprovante não seja em nome do proponente 
anexar declaração de comprovação de residência 
(ANEXO II) 
i) Termo de cessão de direitos para uso de imagem 
(ANEXO III); 
j) Fotografia em formato jpg, em cd (em caso de 
inscrição presencial) ou anexa ao email (em caso de 
inscrição online), observada a resolução mínima de 
300 dpi e formato mínimo de 4724 pixels e máximo 
de 5315 pixels no lado maior 

7.3. Para categoria profissional 
f) Ficha de inscrição devidamente preenchida 
(ANEXO I); 
g) Cópia do RG e CPF do candidato
h) Comprovante de residência atualizado. Caso o 
comprovante não seja em nome do proponente 
anexar declaração de comprovação de residência 
(ANEXO II)
i) Termo de cessão de direitos para uso de imagem 
(ANEXO III); 
j) Fotografia em formato jpg, em cd (em caso de 
inscrição presencial) ou anexa ao email (em caso de 
inscrição online), observada a resolução mínima 
300 dpi e formato mínimo de 5315 pixels e máximo 
de 8858 pixels no lado maior 

7.4. Para todas as categorias
7.4.1. Em todas as categorias, as fotos não poderão 
ter nenhuma referência ao autor da obra, manchas, 
rasuras ou quaisquer interferências alheias à 
imagem fotografada, sob pena de ser seu autor 
imediatamente desclassificado. 
7.4.2. Os participantes só poderão inscrever uma 
obra e em apenas uma categoria. 
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7.4.3. O candidato que se inscrever em mais de uma 
categoria ou submeter mais de uma obra será 
desclassificado. 
7.4.4. Não poderá participar deste concurso, 
qualquer cidadão que exerça cargo comissionado 
nesta municipalidade, além de servidores do órgão 
executor da política cultural do município, na 
condição de efetivo ou terceirizado e membros do 
conselho de cultura, sejam eles titulares ou 
suplentes, além de cidadãos que possuam 
parentesco com servidores da secretaria de cultura 
do município de Camaçari.  
7.4.5. Somente serão aceitas inscrições de 
fotografias inéditas que não tenham sido 
apresentadas em nenhum livro ou mostra, ou 
premiada em outros concursos; 
7.4.6 Não há restrição à técnica utilizada, podendo 
as imagens ser coloridas ou p&b; serão aceitas 
fotos editadas, mas sem nenhuma manipulação na 
imagem; 

7.5 Procedimentos de inscrição 
7.5.1. As inscrições poderão ser feitas pela internet 
ou presencialmente de acordo com o cronograma 
do ANEXO IV. 
7.5.2. O edital e seus anexos estarão disponíveis no 
site www.fotografecamacari.com.br e no Portal da 
Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais” 
(http://www.camacari. ba.gov.br/arquivos/editais/)
7.5.3. Em caso de dúvidas ou informações 
complementares, os candidatos poderão de 
comunicar através do e-mai l  contato@ 
fotografecamacari.com.br ou através do telefone 
3644-9824. 

Inscrições pela internet
7.5.4. O candidato interessado em realizar a 
inscrições por meio eletrônico deverá enviar cópia 
digital de todos os documentos solicitados nos itens 
7.1 A 7.3 deste termo, de acordo com a categoria 
esco lh ida,  para o  e-mai l  inscr ições@ 
fotografecamacari.com.br.
7.5.5. Após o envio, estando a documentação de 
acordo com as exigências, o candidato receberá 
seu número de inscrição por e-mail.
7.5.6. As inscrições realizadas pela internet 
iniciarão a partir da 00h dia 23/05/2019 e terão sua 
conclusão às 12h do dia 02/08/2019.

Inscrições presenciais
7.5.7. As inscrições presenciais serão realizadas no 
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de 
Cultura, localizado na Cidade do Saber, à rua do 
Telégrafo, s/n; centro, Camaçari-BA, a partir das 9h 
do dia 23/05/2019 e terão sua conclusão às 12h do 
dia 02/08/2019.
7.5.8. Os documentos solicitados nos itens 7.1 A 7.3 
deste termo, de acordo com a categoria escolhida, 

deverão ser entregues em envelope (apenas um 
envelope por candidato) endereçado a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 

SECRETARIA DE CULTURA – CEASC
Núcleo de Orientação Cultural da Secretaria de 

CulturaCidade do Saber, à Rua do Telégrafo, s/n; 
Centro, Camaçari-ba

EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2019 - 
FOTOGRAFE CAMAÇARI - CEASC

7.5.9. Para a categoria estudantil, os documentos 
poderão também ser coletados pelo diretor, 
professor, ou outro funcionário designado pela 
escola e entregues no Núcleo de Orientação 
Cultural da Secretaria de Cultura;
7.5.10. Após a entrega dos documentos, estando a 
documentação de acordo com as exigências, 
candidato receberá seu número de inscrição.

7.6. Procedimentos e critérios de avaliação e 
seleção
7.6.1. O processo de seleção será feito em três 
etapas, a saber:
a)Etapa 1: Habilitação Documental
b)Etapa 2: Avaliação e Seleção Artística
c) Etapa 3: Comprovação documental dos 
selecionados

Etapa de habilitação documental
7.6.2. A etapa de habilitação documental consiste 
na verificação do cumprimento das regras gerais 
deste edital:
a) Preenchimento de todos os campos da ficha de 
inscrição e anexos com informações válidas;
b) envio de toda documentação obrigatória exigida, 
listada nos itens 7.1 A 7.3 deste termo, de acordo 
com a categoria.
7.6.3. Caso a documentação esteja em desacordo 
com as exigências deste edital, o candidato será 
desclassificado e não será avaliado nas etapas 
seguintes.
7.6.4. A análise dos documentos será em sessão 
interna, cuja ata será divulgada no portal da 
Prefeitura de Camaçari, na aba Editais 

os, os mesmos serão 
analisados pela CEASC, a quem caberá a decisão 
por seu deferimento ou indeferimento. 
7.6.6. Após a análise e publicação do resultado dos 
eventuais recursos, será publicada no Diário Oficial 
do Município e no Portal da Prefeitura de Camaçari, 
na  aba “Ed i ta is ”  (h t tp : / /www.camacar i .  
ba.gov.br/arquivos /editais/) a lista com o resultado 
final da habilitação documental e será dado início à 
etapa de avaliação e seleção artística. 

(http://www.camacari.ba. gov.br/arquivos/editais/);
7.6.5. Havendo recurs
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Etapa de avaliação e seleção artística
7.6.7. A etapa de avaliação e seleção artística será 
realizada por uma Comissão, instituída através de 
portaria devidamente publicada no Diário Oficial do 
Município, que avaliará as obras submetidas ao 
concurso de acordo com os critérios estabelecidos 
neste termo.
7.6.8. A Comissão de Avaliação e Seleção será 
composta por:
a) 2 (dois) Pareceristas de fotografia
b) 3 (três) servidores da SECULT, sendo pelo menos 
um integrante da Coordenação de Patrimônio da 
Secretaria de Cultura
7.6.9. A Comissão de Avaliação e Seleção analisará 
as obras submetidas a este concurso de acordo 
com os seguintes critérios:

7.6.10. A comissão não terá acesso aos nomes dos 
candidatos previamente, nem durante o julgamento 
das fotos, sendo os mesmos identificados unicamente 
através do seu número de inscrição.
7.6.11. Serão selecionadas três obras de cada 
c a t e g o r i a  c u j o  a u t o r  e s t e j a  h a b i l i t a d o  
documentalmente e que obtiverem maior pontuação 
na soma da média aritmética das notas atribuídas aos 
critérios de avaliação pelos membros da Comissão.
7.6.11. Em caso de empate será selecionada a obra 
que obtiver maior pontuação no quesito 1 (Mensagem 
transmitida pelo fotógrafo).
7.6.12. Caso persista o empate será selecionado o 
candidato que obtiver maior pontuação nos critérios de 
avaliação sucessivamente dos itens 2 ao 3.
7.6.13. O resultado preliminar da avaliação e seleção 
artística será publicado no Diário Oficial do Município e 
no Portal da Prefeitura de Camaçari, na aba “Editais” 
(http://www.camacari.ba. gov.br/arquivos/editais/).
7.6.14. Havendo recursos na etapa de seleção e 
avaliação artística, os mesmos serão analisados pela 
comissão de avaliação e seleção, a quem caberá 
decidir por seu deferimento ou indeferimento.
7.6.15. O resultado da análise dos recursos deverá ser 
publicado no Diário Oficial do Município e no Portal da 
Prefei tura de Camaçari ,  na aba “Editais” 
(http://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/).
7.6.16. As decisões da Comissão de Avaliação e 
Seleção serão soberanas, estando alicerçadas por 
critérios que regulamentam seu julgamento.

Etapa de comprovação documental
7.6.17. Após a análise dos recursos, os candidatos 
com as três melhores pontuações em cada categoria, 
bem como os professores orientadores dos três 
melhores colocados na categoria estudantil serão 

convocados para comprovação dos documentos 
exigidos em edital;
7.6.18. Os candidatos e professores convocados a 
comprovar documentação deverão se apresentar na 
CEASC, no Núcleo de Orientação Cultural da SECULT, 
dentro do prazo estipulado no cronograma (ANEXO 
IV), munidos de todos os originais dos documentos 
exigidos no item 5.6 deste edital, de acordo com a 
categoria escolhida, acrescidos de: 

a)Cópia do espelho do cartão do banco com o número 

da conta em que será depositado o prêmio;

b) N° de inscrição no PIS/PASEB/NIS ou NIT

c) Comprovante de situação cadastral no CPF

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal
7.6.19. Caso o candidato selecionado não apresente 
comprovação da documentação exigida dentro do 
prazo estipulado, o mesmo será considerado 
desclassificado, sendo convocado para comprovação 
o candidato imediatamente subseqüente. 
7.6.20. Caso o candidato da categoria estudantil seja 
desc lass i f i cado ,  se rá  conseqüen temen te  
desclassificado o professor orientador indicado na sua 
ficha de inscrição, sendo convocado para 
comprovação documental o professor orientador do 
candidato imediatamente subseqüente.
7.6.21. Caso o professor orientador não apresente 
comprovação da documentação exigida dentro do 
prazo estipulado, o mesmo será considerado 
desclassificado.
7.6.22. Após a comprovação documental, será 
publicada no Diário Oficial do Município e no Portal da 
Prefei tura de Camaçari ,  na aba “Editais” 
(http://www.camacari. ba.gov.br/arquivos/editais/) a 
lista de vencedores do concurso Fotografe Camaçari.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento do prêmio será efetuado em no 
mínimo 30 (trinta) dias após a publicação da lista dos 
vencedores do concurso Fotografe Camaçari no Diário 
Oficial do Município
8.2. A premiação será feita mediante depósito em conta 
corrente ou poupança cujo titular deverá ser o 
candidato vencedor
8.3. Em caso de menores, o depósito deverá ser 
efetuado em conta do responsável legal.
8.4. Sobre o valor do prêmio poderá ocorrer dedução 
de imposto de renda.

9 . D A S  O B R I G A Ç Õ E S  D O  C A N D I D AT O  
SELECIONADO
9.1. Cumprir as regras do edital;
9.2. Acompanhar as publicações e o andamento do 
concurso, não podendo alegar o desconhecimento de 
regras, datas e prazos.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação: 2024
Elemento de despesa: 33 90 31 
Fonte: 0310000
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PORTARIA N° 05/2019
DE 09 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
- SEJUV, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando o Decreto Municipal n° 6914/2018, que 
regulamenta a Lei n° 1553/2018 e que determina em seu 
artigo 3° que cada Secretaria institua a Comissão de 
Avaliação de Solicitação de Patrocínio.

RESOLVE

Art.1º. Fica alterada a composição da COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO, que 
passará a ser composta pelos seguintes servidores:

I.LILIAN GLEIDE SILVA BRITO, cadastro n° 63380;

II. TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA, cadastro n° 

830427;

III. ROBERTA CAROLINA MONTENEGRO REZENDE, 

cadastro n° 60886;

Parágrafo único: O primeiro membro presidirá a referida 
comissão.

Art. 2° A comissão de Avaliação de Solicitação de 
Patrocínio avaliará parcialmente a solicitação de 
patrocínio observando:

I – Formulário de solicitação de patrocínio;
II – Projeto de patrocínio;
III – Viabilidade orçamentária do patrocínio, bem como 
seus impactos;
IV – Compatibilidade com as ações pertinentes da 
Secretaria ou órgão ordenador de despesa; e
V – Os critérios contidos na Lei 1553/2018, na Seção II 
que trata da habilitação do patrocínio.

Art. 3°. O mandato desta comissão terá vigência de 01 
(um) ano a partir da data de sua publicação.

Art. 4° Na ausência do presidente o segundo membro 
desta comissão assumirá a presidência.

Art. 5° Nomeia como suplente o servidor Jackson Santos 
São Pedro, cadastro n° 63661.

Art. 6°. Revoga a Portaria n° 004/2019 de 01° de Abril de 
2018.

 
Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 9 de Maio de 
2019. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO EM 09 DE MAIO DE 2019

SEBASTIÃO FIGUEIREDO ABREU
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0089/2016 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DA BAHIA- PRODEB. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Segunda (Do 
Valor) instrumento original;  DO VALOR: O contrato descrito 
na cláusula anterior sofrerá acréscimo de 12,06% (doze 
inteiros e seis décimos por cento) o que corresponde ao 
valor de R$41.093,16 (quarenta e um mil, noventa e três 
reais e dezesseis centavos), tendo, assim, seu valor global 
modificado para R$381.805,36 (trezentos e oitenta e um e 
um mil, oitocentos e cinco reais e trinta e seis centavos), 
tendo sido apresentada solicitação de despesa para 
comprovar a existência de dotação orçamentária para fazer 
frente a tal acréscimo. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do acréscimo 
presente termo aditivo correrão por conta do Ação:4027; 
Natureza de Despesa:3.3.90.40.00; Fonte: 0100.000. DO 
PRAZO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especialmente as disposições sobre o prazo 
que vigorará, conforme Terceiro Termo aditivo, até 14 de 
março de 2020. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior Termo 
Aditivo,não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 20 de maio de 2019. JOAQUIM 
JOSÉ BAHIA MENEZES. MUNICÍPIO.

PORTARIA Nº. 32/2019
 DE 22 DE MAIO DE 2019

Prorrogação do prazo da Comissão 
Especial de Sindicância instaurada no 
âmbito do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal (ISSM) para apuração 
de irregularidades na prestação de serviços 
sem vigência contratual.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
23 de Maio de 2019 - Ano XVI

Nº 1174 - Pagina. 19 de 20
S

E
J
U

V

SECRETARIA DE ESPORTE 
LAZER E JUVENTUDE

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL



O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, em especial das especificadas na 
Lei Orgânica do Município de Camaçari, na Lei nº 407, de 
30 de agosto de 1998, na Lei Municipal nº 997/2009 e no 
Regimento Interno do ISSM – Decreto nº 4826/2009;

Considerando a instauração da Comissão Especial de 
Sindicância para, no prazo de 30 (trinta) dias, apurar 
responsabilidades na prestação de serviços sem a 
vigência contratual, referentes ao Convênio nº002/2010 
firmado entre o Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM e a Comercial de Medicamentos Lisboa 
Ltda – Farmácia Santo Antônio, conforme Portaria nº 
23/2019, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial 
do Município (DOM) n° 1155, de 25 de abril de 2019;
Considerando a necessidade de dilação do aludido prazo 
para a continuidade das apurações ora reportadas, vez 
que algumas diligências indispensáveis para o deslinde do 
caso ainda não foram concluídas;

Considerando a possibilidade de prorrogação do prazo da 
Comissão Especial de Sindicância com vistas à conclusão 
das diligências pendentes;

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar, por 30 (trinta) dias corridos, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de 
Sindicância, instaurada pela Portaria nº 23/2019, de 24 de 
abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Município 
(DOM) n° 1155, de 25 de abril de 2019, em face das razões 
apresentadas pela presidente da dita Comissão através da 
Comunicação Interna nº 00001.1787.2019, de 20 de maio 
de 2019;

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL CAMAÇARI 
– BA, EM 22 DE MAIO DE 2019.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL torna pública a contratação realizada em 
24/04/2019, através da Inexigibilidade de Licitação nº 
002/2019, fundamentada no Artigo 25, inciso II, 
combinado com o Artigo 13, inciso VI, da Lei Federal 
nº 8.666/93, objetivando a inscrição dos Servidores 
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães e Doranei 
Dantas Costa, no 18º Seminário Regional, que será 
ministrado pela Associação Mineira dos Institutos de 
Previdência Municipal – AMIPREM, no período de 23 
e 24 de maio de 2019, na Cidade de Belo 
Horizonte/MG.

Valor global: R$ 800,00 (oitocentos reais)

DOTAÇÃO:

Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de 
Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de 
Terceiros PJ
Fonte: 0203000 – Contribuição para o Regime 
Próprio de Previdência Social

_________________________________________
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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